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TV SHOP 

 

Elektriskais mušu sitamais 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo 

lietošanas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi 

arī šo instrukciju. 

 

Paredzētā produkta lietošana 

 Ar elektrisko sitamo ir paredzēts nogalināt lidojošus kukaiņus - mušas, odus, 

dundurus utt. iekštelpās un āra. 

 Tīkls tiek savērts ar trīs slāņu vadiem, kas pēc aktivizēšanas (kad kukaiņi ielido starp 

vadiem) ir augstā spriegumā. 

 Sistēma ir vienkārša un cilvēkam droša (nedrīkst saskarties ar stiegrojuma vadiem). 

 Kad kukaiņi ielido sietā tos, iznīcina ar elektrisko impulsu. Kaitēkļi ir uzreiz beigti. 

 Ar elektrisko sitamo, jums vairs nebūs jāuztraucas par asins traipiem uz sienām. 

 Ar elektrisko mušu sitamo atbrīvojaties no insektiem ātrāk, tīrāk un efektīvāk. 

 

Specifikācija 

Barošanas avots: 2x1.5V AA baterijas (Piezīme: baterijas nav iekļautas komplektācijā). 

Modelis: ISPET802 

Lietošanas instrukcija 

• Notēmējiet sitamā stiegrojumu pret kukaiņiem vienlaikus nospiežot sarkano pogu roktura 

sānos. 

• Lai nosistu lielāku kukaini dažkārt ir nepieciešami divi sitieni. 

Drošības instrukcijas 

• Nevērsiet stiegrojumu pret cilvēkiem vai mājdzīvniekiem. 

• Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. 

• Produkts nav rotaļlieta vai sporta piederums! 

Ierīce nedrīkst lietot vietās, kur ir uzliesmojoši tvaiki vai sprādzienbīstami putekļi. 

UZMANĪBU!!!! 

Neaiztieciet vidus stiegrojumu! 

 

UZMANĪBU!!!! 

Nelietojiet šo produktu, ja: 

 Jums ir implantēts sirds elektrokardiostimulators (miera nesējs) vai cits medicīnas 

elektronisks implants. 

 Ja Jums ir kāda slimība, konsultējieties ar ārstu par drošu šā produkta lietošanu. 

 

Ierīces apkope 

     Lai attīrītu sietu no kukaiņiem izmantojiet birstīti, pārējo sitamā daļu varat notīrīt ar mitru 

drānu. 

Drošības instrukcijas bateriju izmantošanai 

 Ievietojot baterijas ievērojot pareizu polaritāti. 

 Lietojiet tikai kvalitatīvas viena un tā paša tipa baterijas. 
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 Mainot baterijas, nelieciet jaunās kopā ar vecām baterijām. 

 Nelieciet ierīcē dažāda tipa baterijas - var rasties noplūde vai sprādziens 

 Nepakļaujiet baterijas siltuma, saules vai citu siltuma avotu iedarbībai. 

 Nemetiet baterijas ugunī. 

 Glabājiet baterijas bērniem  nepieejamā vietā. 

 Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas no ierīces. 

 Gadījumā ja baterijas nokļūst kontaktā ar acīm sekojiet šīm instrukcijām: 

Skalojiet aci ar lielu daudzumu ūdens, meklējiet medicīnisko palīdzību!! 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

produkta pārslogošanas rezultātā.. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst 

nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko 

un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek 

apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava 

atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas republikas 


